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Tijdens de wandeling ‘Rondje Gezellig Heemskerk’ en ‘Rondje Veelzijdig  
Heemskerk’ bieden de ondernemers die je langs de routes vindt graag iets aan. 
Voorwaarden:
• Vooraf (telefonisch of via e-mail) reserveren
• Laat zien dat je de wandeling loopt via RouteYou, routeboekje of audiotour
• Eén keer per maand in te wisselen
• Niet geldig in combinatie met andere acties 

Bakker Meijer: bij aankoop van een pak ezelkoeken gratis een ezelblik
Bij Bakker Meijer kun je niet alleen heerlijke broodjes, gebak en koeken halen, je kan 
er ook slapen. Bovendien is dit hét bakkershuis van de Heemskerkse ezelkoek.

Gerrit van Assendelftstraat 7 (maandag t/m zaterdag) 
bakkermeijer.nl • (0251) 23 26 69 • bestellingen@bakkermeijer.nl

Het Dorrup: tweede drankje* halve prijs
In het centrum van het mooie dor(ru)p Heemskerk krijg je het gevoel alsof je op een 
Italiaans pleintje neerstrijkt gecombineerd met de sfeer van een hip restaurant in New York. 
Zit gezellig op het terras of in het restaurant en geniet van een welverdiend drankje*: 
fris, bier, wijn, koffie of thee.
Kerkplein 2 (dinsdag t/m zondag)
hetdorrup.nl • (0251) 82 34 55 • info@hetdorrup.nl

Klein Geluk: ontbijt of lunch platter voor € 12,50 p/p
Eten met een goed gevoel en onbezorgd genieten van een plantaardig, gluten- en 
lactosevrij ontbijt, lunch en meer. De platter met drie kleine gerechtjes en een kop koffie 
of thee geven je een smakelijke break van je wandeling (vegan en op verzoek ook notenvrij).

Maerten van Heemskerckstraat 25 A (woensdag t/m zondag)
kleingelukontbijtenlunch.nl • (06) 18 19 37 01 • info@kleingelukontbijtenlunch.nl

Chateau Marquette: kopje koffie of thee met een gebakje voor € 7,50 p/p
Voel je als een vorst in dit historische kasteel. Geniet van heerlijke verse koffie of thee 
uitkijkend over een weide vol schapen, beekjes met zwanen en een landschap van groen. 

Marquettelaan 34 (woensdag t/m zondag)
landgoed-marquette.com • (0251) 25 70 25 • info@hotel-marquette.com

Goed Voor Elkaar: een broodje, soepje, vegetarische quiche en 
1 drankje naar keuze € 8,95 en 10% korting op Heemskerk souvenirs
In dit monumentale pand met werkplekken voor mensen met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking geniet je van diverse huisgemaakte producten en vind je 
originele cadeautjes. De ontmoetingsplek van Heemskerk!
Kerklaan 1 (dinsdag t/m zaterdag)
goed-voor-elkaar.nl  • (0251) 23 22 66 • info@goed-voor-elkaar.nl 

IJssalon Verdonk: een sorbet met twee smaken ijs, saus naar keuze en 
slagroom voor € 5,-
De perfecte locatie om in de ijssalon of op het terras te chillen met een ambachtelijk 
ijsje. Er zijn ook glutenvrije en lactosevrije ijshoorntjes.

Kerkweg 70 (dinsdag t/m zondag)
ijssalonverdonk.nl • (0251) 23 23 15 • info@ijssalonverdonk.nl 

Genieten tijdens Rondje Gezellig Heemskerk 
en Rondje Veelzijdig Heemskerk


